P R Z YG OT U J E M Y
T W O J Ą K AW Ę

tak jak lubisz

O NAS

SMAK,
pochodzenie
i wiedza

Kim jesteśmy?

Współczesny
konsument nie
zadowala się po
prostu „filiżanką
kawy”. Amatorzy
kawy oczekują
doskonałego
smaku zawsze
i wszędzie.

Lincoln & York
specjalizuje się
w pozyskiwaniu,
paleniu i pakowaniu
kawy. Nasza
firma powstała
w roku 1994 i stoi
obecnie za setkami
mieszanek kawy
w Wielkiej Brytanii
i Europie.

W partnerskiej
współpracy
z klientami
oferujemy produkty
kawowe całkowicie
dostosowane do
indywidualnych
potrzeb, spełniające
wymogi handlowe
oraz preferencje
klienta.

Nasz dysponujący
ponad 20-letnim
doświadczeniem
biznesowym
zespół ekspertówpasjonatów kawy
nieustannie dąży
do zapewniania
klientom najwyższej
satysfakcji.

Mogą Państwo
liczyć na naszą:
- Dyskrecję
- Spójność
- Elastyczność
- Kompetencję
- Nieustanną
współpracę
z właściwymi
ludźmi

We współpracy
z Państwem
firma Lincoln &
York opracuje
wyśmienitą,
spełniającą
indywidualne
potrzeby
mieszankę kawy.

Będą Państwo
dysponować
dostępem do
zespołu ekspertów
oraz zasobów
wiedzy, aby móc
promować Państwa
produkt i zwiększać
sprzedaż.

Nasza współpraca
obejmuje:
- Wsparcie
dedykowanego
opiekuna klienta
-K
 ontakt z
naszymi trzema
degustatorami
kawy „Q Grader”
(sommelieramikoneserami kawy)
- Wsparcie zespołu
pozyskującego
zieloną kawę,
współpracującego
z rozbudowaną
siecią hodowców i
handlowców

- Comiesięczne
szkolenia baristów
kategorii City &
Guilds Level 2
- Wsparcie w zakresie
marketingu i
designu

POZYSKIWANIE,
palenie
i pakowanie

ELASTYCZNOŚĆ
jako standard

Nasze możliwości

Pozyskiwanie

Palenie

Pakowanie

Nasze
zaawansowane
technologicznie
palarnie w
północnym
hrabstwie
Lincolnshire
umożliwiają nam
niezawodne
pozyskiwanie,
palenie, pakowanie
i dostarczanie
bogatej gamy
produktów
kawowych.

Pozyskujemy nasze
zielone kawy Arabica
i Robusta z ponad
40 źródeł na całym
świecie. Dzięki
bliskiej współpracy z
naszą rozbudowaną
siecią dostawców
jesteśmy zawsze
w stanie pozyskać
wysokiej klasy kawę
w konkurencyjnych
cenach.

Nasz zespół
specjalistów palenia
kawy Brambati
S.p.A optymalnie
przetwarza ziarna
zielonej kawy i
poddaje je paleniu
zgodnie ze ściśle
nadzorowanymi
specyfikacjami.

Dysponujemy
olbrzymią paletą
indywidualnych
rozwiązań w
zakresie produktów
i opakowań,
dzięki naszym 11
liniom pakującym.
Wszystkie nasze
opakowania są
zaprojektowane z
myślą o zachowaniu
świeżości kawy. Nasz
zespół marketingu
i designu dba
o optymalne
zaprezentowanie
Państwa marki.

Elastyczność
jest naszą
mocną stroną –
oferujemy niemal
nieograniczone
możliwości
w zakresie
rozwijania
Państwa kawowej
oferty. Od
7-gramowych,
ekspresowych
torebek ze
zmieloną kawą
ESE po 5-kg
torby ziaren kawy,
60-kg torby
pochodzących

z mikro-palarni
filtrowanych
ziaren wysokiej
klasy z jednego
źródła oraz 600kg opakowania
mieszanki
espresso:
wychodzimy
naprzeciw
wszystkim
potrzebom
naszych klientów.

Oferujemy:
- Ziarna kawy
- Kawę paloną i mieloną
- Kawy specjalistyczne
- Produkty bezkofeinowe
- Kawy smakowe
- Torebki ESE
- Produkty Fairtrade Certified
- Produkty Rainforest Alliance CertifiedTM
- Kawę bio
- Kawę wyprodukowaną
z poszanowaniem naturalnego
środowiska ptaków
- Produkty Triple certified

EWELINA KOWALCZYK
+48 690 344 211
ewelina@lincolnandyork.com

Dostępne są dodatkowe formaty opakowań
i warianty kolorystyczne. Oferujemy kawy
o następujących certyfikatach:

Chcą Państwo
porozmawiać
o kawie lub
zaaranżować
wizytę w
palarni kawy?
Prosimy
o kontakt . . .

Tel +44 (0) 1652 680101
info@lincolnandyork.com
Kahawa House,
Elsham Wold Industrial Estate,
Brigg, North Lincolnshire,
DN20 0SP, England
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